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  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على ن ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 هاباب: فضل الجماعة ووجوب
))صالة الجماعة أفضل قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 

  .بسبع وعشرين درجة(( ذمن صالة الف
))صهالة الرجهل فهي الجماعهة : -صلى هللا عليهه وسهلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

ه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خهر  تضعف على صالته في بيته وفي سوق
خطوة إال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئهة، فهاذا صهلى لهم  سجد ال يخرجه إال الصالة، لم يخطإلى الم

تزل المالئكهة تصهلي عليهه مها دام فهي مصهاله، اللههم صهل عليهه، اللههم أرحمهه، وال يهزال فهي صهالة مها انت هر 
 .ة((الصال

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول 
 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف 

 باب: فضل صالة الجماعة ووجوبها
 الجماعةةم مةةةخون  مةةن ا،جتمةةا ،  ةةو بةةد أن تكةةون مةةن أكهةةر مةةن واحةةد، وأةلجةةا اهنةةان،  ضةة  الجماعةةم جةةا   بةةه
النصوص التي ينكر المؤلف منجا ما ينكر، وترك الشي  الكهير، الجماعم على الرجةال الةنكور ارحةرار البةال ين 
واجبم، يةهم القادر على إتيانجا بعدم نلك،  واجبم على ارعيان، على ك  شةخص بعينةه، اةنا الةنر نكةره المؤلةف 

رط لصحم الصو ،  لو صلى الرج   ةي بيتةه  ي الترجمم، ويرى بعضجم واو مناب أا  الظاار أن الجماعم ش
مةةق ةدرتةةه علةةى إتيةةان الجماعةةم ، تصةة  صةةوته، لجةةنا يقةةول أاةة  الظةةاار: واةةو روايةةم عةةن أحمةةد يرجحجةةا شةةيخ 

))، صةةو  لجةةار المسةةجد إ،  ةةي ، ممةةا يسةةتدلون بةةه الحةةدير المشةةجور: -رحمةةه هللا تعةةالى-اإلسةةوم ابةةن تيميةةم 
نكةره المؤلةف  ةي اةنا البةاب، ومنجةا مةا جةا   ةي حةدير ابةن أم مكتةوم واةو رجة  أدلم الوجوب منجا مةا  المسجد((

 ةي  -عليةه الصةو  والسةوم-معنور أعمى، بينه وبين المسجد مفةاو  وأوديةم واةوام واةو أعمةى، رخةص لةه النبةي 
أدلةةم ومةن  ))أجةب ، أجةةد لةك رخصةةم((ةةةال: نعةم، ةةةال:  ))أتسةةمق النةدا  ((أول ارمةر  لمةةا انصةرا دعةةاه، ةةال: 

يَن وجوبجةةةا  ومنجةةةا أيضةةةاع مشةةةروعيم صةةةو  الخةةةوا، والتنةةةا ل عةةةن بعةةة   [( سةةةور  البقةةةر 34)] }َواْرَكُعهههوْا َمهههَع الهههر{ا  ع 
الواجبا ، ب  حصول ما يبط  الصو  من أجة  المحا ظةم علةى الجماعةم، ولةو، وجةوب الجماعةم مةا حصة  اةنا 

أن الجماعةم بةدلتجةا الظةاار  المتضةا ر  أةة  مةا يقةال  الخل ، ما أةر شةرعاع اةنا الخلة   ةي صةو  الخةوا، و، شةك



 يجا الوجوب،  يةهم بتركجا مةن اسةتطا  اإلتيةان إليجةا، مةنجم مةن يقةول: إنجةا  ةر  كفايةم، اةنا ةةول معةروا عنةد 
 إنا أراد -عليه الصو  والسوم-الشا عيم؛ رنجا شعار للدين  و بد أن يكون موجوداع، ورجله شر  ارنان، والنبي 

، أغةةار  ،  ةةانا كانةة  مجةةرد شةةعار  الشةةعار -عليةةه الصةةو  والسةةوم-غةة و بلةةد أو ةةةوم انتظةةر، سةةمق أنان يكةةف وا 
يسقط بقيام البع  انا ةول الشا عيم، والحنفيم والمالكيم يقولون: سنم مؤكد  ، يةهم بتركجا، ويتمسةكون بمهة  مةا 

 ر . جا   ي انا الباب من حدير عبد هللا بن عمر وحدير أبي اري
))صههالة الجماعههة قههال:  -صههلى هللا عليههه وسههلم-أن رسههول هللا  -رضههي هللا عنهمهها-عههن عبههد هللا بههن عمههر "

" اةنا مةن أدلةتجم علةى أن صةو  الجماعةم سةنم، مةن أدلةتجم حةدير أفضل من صالة الفذ بسبع وعشهرين درجهة((
يته ليتخنه مسجداع، ومقتضى نلك ليصلي  ي ج   من ب -عليه الصو  والسوم-عتبان لما ُكف بصره دعا النبي 

أنةةه ، يحضةةر الجماعةةم، واةةو محمةةول علةةى أن عتبةةان ، يسةةمق النةةدا ؛ لةةنو يتعةةار  مةةق حةةدير ابةةن أم مكتةةوم، 
 جةةو محمةةول علةةى أن عتبةةان ، يسةةمق النةةدا ،  ةةو دليةة   يةةه،  الةةنر ، يسةةمق النةةدا  ، تل مةةه اإلجابةةم، ةةةد يقةةول 

معون النةةدا ، بةين المسةاجد و ةةي أوسةاط المةدن ، يسةةمعون النةدا ، وةةد يكةةون ةانة : النةاا ا ن  ةةي بيةوتجم ، يسة
بعيداع بعةداع يشةا الحضةور، تحصة  المشةقم معةه لسةماعه النةدا  مةن بعةد شةديد لوجةود المكبةرا ، نقةول: الةنين  ةي 

يراةا بيوتجم التي اي ا ن كالصناديا محكمم م لقم مةق وجةود ا ،  التةي تمنةق مةن سةما  الصةو  مكيفةا  وغ
المسةةةلم مفترضةةم  ةةي سةةما  النةةدا  بالصةةو  العةةادر، بةةدون مكبةةرا  وبةةدون موانةةق، ا ترضةةنا أن البلةةد ةبةة  وجةةود 

 نعةم كيلةوين  كيلةو كةم  مسةا م مةن النةدا   يسةمق كةم مةن سةيارا ، يوجةد و، مكيفةا ،  ةي و، مكبةرا   ي ما الكجربا 

 لكةن أكهةر، مةن يسةمق الصةو  تنقة  رية  انةاك كانة  اإن كيلةوين، مةن يسةمق اةاد  الجةو كةان إنا كيلةوين، من يسمق

 انتفةةا  ومةةق كةةالمكبرا ، للصةةو  الموصةةلم ارسةةباب انتفةةا  مةةق مفترضةةم  المسةةةلم ويسةةمق، مشةةقم  يةةه لةةيا اةةنا مهةة 

 الصةةةو  إن وةلنةةا: اةةةنا ا ترضةةنا إنا وغيراةةةا، والمصةةانق وا ،  والسةةةيارا  كالمكيفةةا  الصةةةو  سةةما  مةةةن الموانةةق

 شخص و، الناا، عادر صو  لكن ،  راسخ، تسعم من يسمق العباا مه  أةول ، العادر لصو ا يسمق، العادر

 يبلة  صةيتاع، يكةون  أن شةرطه مةن مةؤنن يتخةن والنر العادر، الصو   ي مفترضم المسةلم ،، جيرانه، يسمعه ما أب 

  والموانةق، ارسةباب انتفةا  مق بالراحم ارنان يسمعون  والكيلوين الكيلو أن أتصور انا وعلى البلد، أطراا يبل  الناا

 نعةةم، ةةةال: النةةدا  (( ))أتسةمق اإلجابةةم ل مةةه النةةدا  سةمق  ةةانا أسةةمق، مةا لكةةن رأسةةي،  ةةو   المسةجد وهللا أنةةا يقةةول:  ةو

  ةو  -والسةوم الصةو  عليةه- الرسةول بعةد لةه يةرخص  من رخصم يجد ، الرسول رخصم(( لك أجد ، ))أجب ةال:

 أحد. يملك
 ))صةةو  ةةةال: -وسةةلم عليةةه هللا صةةلى- هللا رسةةول أن -عنجمةةا هللا رضةةي- عمةةر بةةن هللا عبةةد حةةدير  ةةي قةةولي انةةا

 الجماعةم صةو  أن علةى والمالكيةم الحنفيةم أدلةم أةةوى  من وانا درجم(( وعشرين بسبق الفن صو  من أ ض  الجماعم

نمةةا بواجبةةم، ليسةة   تفضةةي ، أ عةة  وأ ضةة  أ ضةة (( لجماعةةما ))صةةو  ةةةال: أنةةه ا،سةةتد،ل وجةةه مؤكةةد ، سةةنم اةةي وا 

 اةةنه  ةي ارمةور اةنه أحةد ي يةد الفضةة  الصةفم وانةا صةفم،  ةي تشةترك أمةةور أو أمةرين وجةود يقتضةي التفضةي  وأ عة 

 مشترك، الفض  الفن، وصو  الجماعم صو  بين المشترك الفض  صفم  ي ت يد الجماعم  صو  غيره، على الصفم

 تشةجد والل م بابجا، على كان  إنا التفضي  أ ع  مقتضى انا الفرد، صو  على  الفض  ي ت يد الجماعم صو  لكن

  يةةد مةةن أخطةةب محمةةد ةلةة : إنا ا خةةر، أحةةداما  ةةا  لكةةن  ضةة ، أاةة  كلجةةم عمةةرو مةةن أ ضةة   يةةد ةلةة : إنا لةةنلك،



 مةق لفضة ا  ةي تشةترك الجماعةم صةو  يقولةون:  جةم  يةد، مةن الخطابةم  ةي أجةود محمةد أن يبقةى لكةن خطبا ،  كلجم
  ةي جةا  مةا أو،ع: الفةن، صةو  مةن الفضة   ةي أكهةر الجماعةم صةو  لكةن  ضة ،  يةه الصةوتين مةن وكة  الفةن، صو 

 اْلَجن{هة   }َأْصهَحابُ  بابجةا غيةر علةى الشةرعيم النصةوص  ةي حتةى تسةتعم  التفضةي  أ عة  أن علةى يةدل ممةا النصوص

راا َخْير   َيْوَمئ ذ   َ هياًل  َوَأْحَسهنُ  مُّْسهَتََ  حسةن  يجةا المقية   ةي ،و  خيةر،  يجةا مةا خيةر  النةار  ةي اة   [الفرةةان سةور  (43)]  َم

 الةنر  بابجةا علةى التفضةي  أ عة  اة  الحةدير إلةى نةةتي طيةب ا يم، انه  ي بابجا على ليس  التفضي   ة ع  لبتم،أ

  يجةةا لةةيا الفةةن صةةو  رن ؛بابجةةا علةةى ليسةة  التفضةةي  أ عةة  :يقةةول الصةةو  لصةةحم شةةرط الجماعةةم صةةو  نإ :يقةةول

 الةنر أمةا بابجةا، علةى ليس  انا التفضي  أ ع   تكون  الصو  لصحم شرط الجماعم إن يقول: النر انا ألبتم،  ض 

ن للطلةب، مسةقطم مج نةم صةحيحم الفن وصو  واجبم، الجماعم صو  إن يقول:  التفضةي  أ عة  يقةول:  اعلجةا إهةم وا 

 خمةا أو وعشةرين بسةبق محةدد الفضة  وأن سةيما ،  ضة ،  يجةا الفن  وصو  ض   يجا الجماعم  صو  بابجا، على

 مةةا بابجةا علةى ليسةة  كانة  لةو لكةةن بابجةا، علةى ليسةة  التفضةي  أ عة  أن نفتةةر  ةةد يقةال لمةةا يعنةي درجةم، وعشةرين
 لكةةن الفضةة ،  ةةي اشةةتركا بابجةةا علةةى التفضةةي  وأ عةة   ضةة ،  يجةةا الفةةن صةةو  أن علةةى يةةدل العةةدد  ةةنكر العةةدد، نكةةر

ن درجةم، وعشةرين بخمةا أو درجم وعشرين بسبق الفن صو  على الفض  انا  ي ي يد الجماعم صو    قة : شةن  وا 

 يتنةاول والحدير بيته،  ي منفرد الرج  صو  يعني الروايا ، بع   ي كما صو  أو ج   أو ضعفاع  وعشرين بسبعم

 وعشةرين بسةبق منةه أكهةر جماعةم يصةلون  ينالةن والنةاا واحةد  صةو  يصلي منفرد، لكنه المسجد  ي صلى من حتى

 هللا و ضةة  عةةنر، ل يةةر تةةخره كةةان إنا اإلهةةم ارتكابةه مةةق الحرمةةان، بةين محةةروم إ،  يةةه يفةرط ، عظةةيم  ضةة  ضةعف،
 كةان إنا أمةا عةنر، انةاك كةان إنا أجةرام، مهة   لةه صةلوا ةةد  وجةدام الجماعةم ةصةد  مةن لعنر التةخر كان إنا واسق،

  صحيحم. وصوته آهم  جو عنر ل ير تخلفه
 وصةوته أ ضة ، الةرجلين مةق وصةوته الفةن، صو  من أ ض  أكهر أو واحد معه الشخص يكون  بةن الجماعم صو 

 درجم. وعشرين بسبق الواحد الفرد الفن صو  من الفض ، كهر الجمق  اد وكلما أكهر، الهوهم مق
  ةي الرج  ))صو  :-السومو  الصو  عليه- هللا صلى- هللا رسول ةال ةال: -عنه هللا رضي- ارير  أبي حدير  ي

 يقةةول: رواه مةةن عامةةم الترمةةنر: يقةةول ضةةعفاع(( وعشةةرين خمسةةاع  سةةوةه و ةةي بيتةةه  ةةي صةةوته علةةى تضةةعف الجماعةةم

 ، العةةدد يقةةول:  بعضةةجم وعشةةرين، خمةةا علةةى الةةروا  وأكهةةر وعشةةرين، سةةبق ةةةال:  انةةه عمةةر ابةةن إ، وعشةةرين خمسةةاع 
  ةي يعنةي العةدد، مفجةوم يل ةى بمنطةو   المفجةوم عةور  إنا لكةن ومفجومةه، منطوةةه لةه الكوم أن وارص  له، مفجوم

ينَ  َلُهمْ  َتْسَتْغف ْر  إ ن َلُهمْ  َتْسَتْغف ْر  الَ  َأوْ  َلُهمْ  }اْسَتْغف ْر  تعةالى: ةوله مه   [التوبةم سةور  (08)] َلُههْم  للّاُ  َيْغف هرَ  َفَلهن َمهر{ةً  َسهْبع 
 جة - ةولةه بمنطةو   معةار  المفجةوم اةنا لكةن لجةم، غفةر أكهةر أو مةره وسةبعين واحد لجم ست فر ا إن أنك مفجمومه

 يسةت فر لةو المفجةوم،  ةةل ي [النسةا  سةور  (30)] َيَشاء  ل َمن َذل كَ  ُدونَ  َما َوَيْغف رُ  ب ه   ُيْشَركَ  َأن َيْغف رُ  الَ  للّاَ  }إ ن{  :-وعةو

 غيةر أو بمنطةو   معةار  انةا المفجةوم اة  لكن معروا، بمنطو   يعار  ماحين المفجوم إل ا  نفق، ما مؤلفم ألوا

 اريةةر  أبةةي حةةدير و ةةي وعشةةرين بسةةبق عمةةر ابةةن حةةدير  ةةي جةةا  كيةةف إناع  معةةار ، غيةةر المفجةةوم لنل ةةي معةةار ،

 ارخشق، لألعلم والعشرين  السبق المصلين، باختوا ونقصه ارجر  ياد  يختلف يقول: من منجم وعشرين  بخما

 ومنجم منه، للقريب والعشرين والخما المسجد، عن للبعيد والعشرين السبق ةال: من ومنجم ل يره، والعشرين خماوال

 والخمةةا نلةةك، وغيةةر القةةرآن  ةةي والتةةدبر اإلمةةام بقةةرا   ارتبةةاط  يجةةا رن الججريةةم؛ للصةةو  والعشةةرين السةةبق يقةةول: مةن



 منةةه  ضةةوع   اده هةةم وعشةةرين خمةةا بالمضةةاعفم نبيةةه أخبةةر -وعةةو جةة - هللا إن يقةةول: مةةن ومةةنجم للسةةريم، والعشةةرين

 ارخبةةار، مةةن خبةةر واةةنا منسةةو ، والعشةةرين الخمسةةم يكةةون  اةةنا وعلةةى  ضةة ،  اده الجماعةةم، بصةةو  يعنةةى مةةن علةةى

 علةى النسخ، يدخلجا وارحكام الجماعم، صو  على الحر واو لحكم، متضمن خبر لكنه النسخ، تدخلجا ، وارخبار

 علةى يحةرص ارةةدم، المسةجد  ةي ار ضة  اإلمةام مةق الجماعةم  ةي الصةو  يةدرك أن علةى اإلنسان يحرص حال ك 

 والعشةرين والخمسةم كلجةا، الصةو  لمةدرك والعشةرين السةبق إن يقةول: مةن العلم أا  من رن الجماعم؛ لصو  التبكير

 يةةؤدوا أن علةةى يحرصةةون  -علةةيجم هللا رضةةوان- الصةةحابم كةةان كمةةا الجماعةةم صةةو  علةةى  نحةةرص بعضةةجا، لمةةدرك

 ، بيتةه،  ةي  علجةا لةه الجماعةم بةةن الفقجةا  بعة  إليه يمي  ما وأما المساجد، يعني بجا، ينادى حير جماعم الصو 
  ةةي الصةةو  تجةةو   ةةو رخصةةم(( لةةك أجةةد ، ،))أجةةب ةةةال: نعةةم، ةةةال: النةةدا  (( ))أتسةةمق النةةدا  أجةةاب مةةا أنةةه شةةك

  ةي صةوته علةى تضةعف الجماعةم  ةي الرج  ))صو  يقول: وانا درجم، رينوعش بسبق جماعم، كان  ولو البيو ،

 النوا ةة  أخرجةة  لكةةن الصةةلوا ، جميةةق يعةةم مضةةاا مفةةرد صةةوته" "علةةى ضةةعفاع(( وعشةةرين خمسةةاع  سةةوةه و ةةي بيتةةه

  .))صو  المر   ي بيته أ ض  إ، المكتوبم(( الخاصم بالنصوص
ص  أن العةدد يخةالف المعةدود  ةي التةنكير والتةنيةر، الضةعف ار ))في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا((

منكر ينب ي أن يقال: خمسم وعشرين ضعفاع، لكن الضعف بمعنى الدرجم،  لما ُضمن معنى الدرجم التي جا   
يعنةي تبيةين لجةنه المضةاعفا   ))وذلهك(( ي الحةدير السةابا صة  أن تعامة  معاملةم المؤنةر؛ رنجةا ضةمن  إيةاه 

يكةون وضةوؤه ةبة  خروجةه إلةى المسةجد،  ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خر  إلى المسهجد(())و المنكور  
))ذلهك  على انا الةنر يقةول: أتوضةة  ةي دورا  المسةجد أ ضة  أو الةنر يتوضةة  ةي بيتةه هةم يخةر؟ إلةى المسةجد  

-، توضةة النبةي -مصةلى هللا عليةه وسةل-يةتي به على ما عرا عن رسول هللا  أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء((
وأسب  الوضو  هوهاع هوهاع، وتوضة مةرتين مةرتين، وتوضةة مةر  مةر ، أسةب  الوضةو  و، مةر   -عليه الصو  والسوم

يعني توضة  ي بيته، هم خر؟، توضة  ةي مكةان عملةه  ةي المكةان  ))فأحسن الوضوء((مر  يقال: أحسن الوضو  
الصةةو ، طيةةب لةةك غةةر   ةةي السةةو ،  توضةةة  أنةة  خارجةةاع  الةةنر اةةو  يةةه، هةةم خةةر؟ إلةةى المسةةجد ، يخرجةةه إ،

لجةنا ال ةةر  الةنر  ةةي السةو ، توضةةة   قلة : الصةةو  ةةرب وةتجةةا أتوضةة وأتججةة   ةي البيةة ، هةم خرجةة  لقصةةد 
، ، يحصةة  لةةك  اةةو  غرضةةك  ةةي السةةو   سةةمع  مسةةجد يقةةيم ميلةة  وصةةلي  معجةةم، يحصةة  لةةك اةةنا ارجةةر وا 

واةةنا الةةنر أخرجةةه  ))، يخرجةةه إ، الصةةو ((السةةو ؛ رنةةه يقةةول:  خةةر؟ ل ةةر   ةةي السةةو ، يشةةترر حاجةةم مةةن
غر ، لكن إنا كان غرضه  ي السو  و ي السو  مسجد،  خر؟ من أجة  ال ةر  والصةو ، إن لةو لةم يكةن  ةي 
السو  مسجد لما خر؟ إلى السو  إ، بعةد أن أدى الصةو ، واةنا مةن التشةريك المبةاي، يعنةي السةو   يةه مسةجد، 

يتةةه وخةر؟ يقصةةد المسةةجد الةةنر  ةي السةةو ، مةةن أجةة  ال ةر  الةةنر يريةةده، اةةنا تشةريك مةةا خةةر؟ مةةن  توضةة  ةةي ب
ن كةان  أج  الصو  وحداا، و، خر؟ من أج  ال ةر  وحةده، لكنةه شةرك بينجمةا،  مهة  اةنا التشةريك ، يضةر، وا 

ن الوضةو ، هةم خةر؟ أجره أة  من أجر من خر؟ ، يخرجه إ، الصو ، إنا اجتمع  انه ارمور، إنا توضة  ةحسة
إلى المسجد ، يخرجه إ، الصو ، لم يخطوا َخطو ، أو ُخطو ، بالفت  أو بالضم  لكن الخطو  بالضم اي ما بين 
القدمين، المسا م التي بين القةدمين، والخطةو  المةر  الواحةد  مةن الخطةى،  جة  ارجةر مرتةب علةى مةا بةين القةدمين 

صر الخطى واحد  المقصود المسا م، كم يجي من بيتك إلى المسةجد  بحير يكون أجره واحد لو مد الخطى أو ة



تقول: مانم خطو ، ا  يتةهر انا العدد بمةا لةو مةدد  الخطةى  صةار خمسةين أو ةصةر  صةار مةانتين  إنا ةلنةا: 
ٌخطو ، لكن إنا ةلنا: َخطو   المراد بجا الواحد  المر  الواحد  من الخطى  قدم  طول  ةصر  على عةدد خطةاك، 

المراد انا  المسا م يعني مانم ُخطو  ما ت يد و، تنقص، أو الَخطو  المر  الواحد  من خطاك أن ، بمعنةى أنةك  ما
لةةو ةاربةة  بةةين الخطةةى  اد ارجةةر، مةةدد  بةةين الخطةةى نقةةص ارجةةر، اةة  المةةراد الَخطةةو  الواحةةد ، واحةةد  الخطةةى 

السةةكينم والخشةةو  مةةن مةةد الخطةةى، واةةنا  يكةةون ارجةةر مرتةةب علةةى  علةةك، و، شةةك أن تقةةارب الخطةةى أةةةرب إلةةى 
مطلوب، أمةا إنا ةلنةا: لةم يخةُط خطةو  مةن الخطةى المقةرر   ةي طريقةك المقةرر  مةن البية  إلةى المسةجد مةا ت يةد و، 
تةةنقص، يعنةةي كلمةةم ر عةة  وحةةط رن الخطةةو  الواحةةد   يجةةا ر ةةق و يجةةا حةةط، ر ةةق لقةةدم وحةةط رخةةرى،  جةةنا يةةرج  

 الفت . 
نظيةر مةا حةط علةى ارر   ))وحهط عنهه بهها خطيئهة((نظيةر مةا ر ةق  ت له بها درجهة(())لم يخط خطوة إال رفع

تقةةول: تصةلي عليةه إيةةم المةراد بالصةو  انةا  مفسةر  ))فهاذا صهلى لههم تهزل المالئكهة تصههلي عليهه((مةن القةدمين 
، اللجةم جةا  تفسةير الصةو : اللجةم صة  عليةه، اللجةم أغفةر لةه ما دام في مصاله((عليه  ))تصلي اللجم ص  عليه

ْم إ ن{ َصههاَلَتَك َسههَكن  ل{ُهههْم  أرحمةه،  الصةةو  انةةا المةةراد بجةةا الةةدعا ؛ رن الصةةو   ةةي ارصةة  الةةدعا   }َوَصههلّ  َعَلههْيه 
))إنا دعا أحدكم أخوه  ليجةب،  ةان كةان يعني أد  لجم، يعني ما جا   ي حدير إجابم الدعو   [( سور  التوبم384)]

ن كةةان صةةانماع  مةةن أاةة  العلةةم مةةن ةةةال: يصةةلي ركعتةةين وينصةةرا، يحضةةر القصةةر،   ليصةة (( مفطةةراع  لةةيطعم، وا 
يجيب الدعو  يصلي ركعتين ويمشي، واركهر على أن المراد بالصو  الدعا ؛ رن الصةو   ةي ارصة   ةي الل ةم 

 الدعا ،  جي صو  ل ويم. 
صوته يحرص على أن يكةون  ةي  يعني بعد ))ما دام في مصاله((اللجم ص  عليه، اللجم أغفر له، اللجم أرحمه 

مصوه النر أدى  يه الصو ، لكن لو كان جلوسه  ي مصوه يتعبه، وانتقة  إلةى مكةان آخةر  ةي المسةجد يريحةه 
 ج  المراد بالمصلى المسجد النر او مكان الصو  النر أدي   يه انه الصو ، أو المراد به البقعم التةي شة لجا 

  ي صوته  نعم  
 طالب:.......

وانه  ))ما  ال  ي مصوه((لمسجد، او ارص ، يعني لو نتقيد بحر يم النص أنه البقعم التي ش لجا  ي صوته ا
البقعةةةم يتناولجةةةا الةةةنص تنةةةاو،ع ةطعيةةةاع، أمةةةا بقيةةةم أجةةة ا  المسةةةجد  ةةةان كةةةان انتقالةةةه ل ةةةر  صةةةحي  بةةةةن كةةةان يتعبةةةه 

كةان آخةر، يتضةرر بجةنا، أو المكةان حةار و، الجلوا، أو مكان غير مري  ةدامه مكيف يةنفخ عليةه، ينتقة  إلةى م
يحصةة  لةةه ةةةرا   و، نكةةر بتةةدبر وحضةةور ةلةةب، اةةنا غةةر  صةةحي  يحصةة  لةةه ارجةةر  ةةي أر ججةةم تريحةةه مةةن 
المسجد، وة  مه  انا لو صلى  ي مصلى والدرا  ي ججةم مةن المسةجد ينتقة  إلةى الةدرا، أو حلقةم نكةر، ومةا 

 أشبه نلك؛ رنه انتق  إلى غر  صحي . 
و، ية ال  ةي صةو  مةا انتظةر الصةو ،  ا دام في مصاله، اللههم صهل عليهه، اللههم ألفهر لهه، اللههم أرحمهه(())م

، مةةا لةةم يحةةدر((و ةةي بعةة  الروايةةا :   ةةانا أحةةدر انقطةةق الةةدعا  لةةه، إنا آنى انقطةةق الةةدعا  لةةه،  ))مةةا لةةم يةةؤنل
عنةور، بةةةن انةتق  وضةوؤه أحةةدر، والحةدر يتنةاول الحةدر الحسةةي والمعنةور، يتنةاول الحةةدر الحسةي والحةدر الم



الحدر المعنور ابتد   ي الدين، أو عم  شي ، أحدر  ي الدين مةن بةاب أولةى، ينقطةق عنةه، يتناولةه الةنص مةا 
 لم يحدر، ما لم يؤن، إنا تةنى أحد من وجوده مه  انا ينقطق عنه الدعا  لضرره المتعدر. 

انةا -الصةو  تحبسةه  جةو  ةي صةو ،  ةي سةاعم الجمعةم يعنةي مةا دام  ))وال يزال فهي صهالة مها انت هر الصهالة((
 ةي سةةاعم الجمعةم مةن أاةة  العلةم واةو ةةةول معتبةر عنةد أاةة  العلةم أن سةاعم ا،سةةتجابم أخةر سةاعم بعةةد  -مناسةبم

 سةر بةنةه ةةانم يصةلي بةنةه  ))أنجةا ، يصةاد جا عبةد مسةلم واةو ةةانم يصةلي((العصر، وجةا   ةي وصةف السةاعم: 
جي  مةةن يقةةول بةةةن سةةاعم الجمعةةم كمةةا اةةو القةةول ا خةةر مةةن دخةةول اإلمةةام إلةةى انقضةةا  ينتظةةر الصةةو ، يعنةةي تةةر 

الصو  بكونه ةانم يصلي بالفع ، وناك ةانم يصلي باإللحا  باعتبار أنه ينتظةر الصةو ، لةيا بالفعة ، لكةن اة  
، لةةيا محةةوع للةةدعا   القيةةام  ةةي الصةةو  محةة  للةةدعا    نعةةم لةةيا محةةوع القيةةام المنصةةوص عليةةه محةة  للةةدعا  وا 

للدعا ، كان ساجد يدعو ما يخالف صحي ، لكن ةال: ةةانم يصةلي،  ةالمراد بةه إمةا أن يصةلي بالفعة  ويةدعو  ةي 
موضةةق الةةدعا  ،  ةةي موضةةق القيةةام، أو يكةةون كمةةا انةةا ينتظةةر الصةةو ؛ رن منتظةةر الصةةو   ةةي صةةو ، صةةو  

ا، من أمر بالصو  واةو ابةن سةبق مةهوع، أو أكةد  ةي حقةه الجماعم ةلنا: إنجا تل م الرجال المكلفين، ويةهمون بتركج
الضرب ابن عشر  ةكهر، ا  يل م إخراجه إلى المسجد يصلي مق الجماعم، أو يؤدر الصو  ولةو  ةي البية   ، 
شةةك أن شةةةن غيةةر المكلةةف أةةة  مةةن شةةةن المكلةةف، لكةةن اةة  علةةى ارب المةةةمور بةةةمر ابنةةه بالصةةو ، أو بضةةربه 

جه إلى المسةجد أو عليةه أن يخرجةه إلةى المسةجد  أو نقةول: إنةه مةةمور بةةن يصةلي، ويةؤدر على الصو  أن يخر 
 الصو  ولو  ي بيته  

يقةةول: "بةةاب وجةةوب صةةو  الجماعةةم، وةةةال الحسةةن: إن منعتةةه أمةةه عةةن العشةةا   ةةي  -رحمةةه هللا تعةةالى-البخةةارر 
ا  بة  مةن اإلبةا  الشةفقم علةى أو،داةم الجماعم شفقم عليه لم يطعجا" انا  ي إيم لو منعته  ويحص  من ارمجة

 ي البرد الشديد،  ي الظوم، مق السجر والتعب، يعني ا ن إنا ُنبه الطف  الص ير ابن سبق ابن همان ابةن عشةر 
لصو  الفجر واو سجران ك  اللي  مق الناا، نام ةب  الفجر بنصف ساعم بساعم، يعني إل امه بصو  الجماعم 

من تمام ارمر، ارب مةمور بةن يةمر ابنه بالصو ، لكن او شةنه أخف من شةن الكبيةر،  يه مشقم كبير ، لكنه 
لكن من تمام امتهال ارمر أن يؤدر انه الصو  على أكم  وجه، ومن متطلبا  انه الصو  أداؤاا  ي جماعم، 

شي  علةى الولةد مةهوع، ولنا ةال الحسن: إن منعته أمه عن العشا   ي الجماعم شفقم عليه لم يطعجا، طيب لو خ
ونحةن ، نفتةر  أن المسةةةلم مسةةلم كجةةرب واللية  أ ضةة  مةن النجةار وأجسةةر مةن النجةةار، ، ا تةر  المسةةةلم رن 
الدين بةول ال مان وآخره، ما  ي كجرب ظوم، د ع  الولد ورا  الباب وصك  دونه البةاب وةالة : روي صة  مةق 

، ما تةهم  نعم إنا كان الطريةا مخةوا تةةهم، لكةن ، تبعهجةا الشةفقم عليةه بةةن  الجماعم، طيب يخاا الولد تةهم وا 
تمنعةةه مةةق أمةةن الطريةةا وسةةومته والقةةدر  علةةى الةةنااب إلةةى المسةةجد والرجةةو  مةةن دون ضةةرر، يعنةةي ا ن بعةة  
ا با  يقول: الولد يصلي  ي البية  إ، إنا كنة  موجةود، لمةانا  يقةول: لةو طلةق مةق البةاب حتةى  ةي النجةار تلقفةوه 

لشباب، و، ام مةمونين، ب  يوجد من منق أو،ده من الحضور إلى حلقا  التحفيظ لجنا السبب، يقول: واو راي  ا
إلةةى الحلقةةةم يمسةةةكونه الشةةباب شةةةباب الجيةةةران وعنةةةدام ةنةةوا  ودشةةةوم ومةةةا أدرر إيةةةم  مةةا أنةةةا بمل مةةةه، نحصةةة  

نا خةةر؟ بيةروي بةةه إلةى البقالة م يمةةين ويسةار، أو يةةدخ  عنةد  ةةون مسةتحب ونفةرط  ةةي واجةب، بةة  نرتكةب محةرم، وا 
، بكيفةه، اةنه حجةم يقةول بجةا كهيةر مةن النةاا، لكةن أيضةاع ، تفةرط  وعون، خله  ي البي  إن حفةظ  ةي البية  وا 



بةمر أن مطالب به شرعاع، تربيته تربيم حسنم، الصو  مق الجماعم، حفظ ةرآن، تعلم علم، يا أخي ابنل ارسباب 
 ارتكاب أدنى محظور. رن يص  إليه الخير مق عدم

 عفا هللا عنك.
ء وصههالة ))أثَههل الصههالة علههى المنههافَين صههالة العشهها: -صههلى هللا عليههه وسههلم-وعنههه قههال: قههال رسههول هللا 
مهر بالصهالة فتَهام، ثهم آمهر رجهاًل فيصهلي آا ألتوهمها ولهو حبهوًا، ولَهد هممهت أن مههالفجر، ولو يعلمون مها في

زم مههن حطههب إلههى قههوم ال يشهههدون الصههالة فههأحر  علههيهم بيههوتهم بالنهها ، ثههم أنطلههب معههي برجههال معهههم حهه
 .بالنار((

قهال:  -رضي هللا تعالى عنه-يعني أبا ارير  صحابي الحدير السابا  "وعنه": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  أهقةة ))أثَههل الصهالة علهى المنههافَين صهالة العشههاء وصهالة الفجهر((: -صههلى هللا عليهه وسهلم-قهال رسهول هللا 

}َوا  َذا َقهاُموْا  الصو  على المنا قين وأهق  انه أ ع  تفضي ، ويدل على أن الصةلوا  كلجةا هقيلةم بالنسةبم للمنةا قين
وَن الن{هاَ   هاَلة  َقهاُموْا ُكَسهاَلى ُيهَرآَُ نعةم الصةو  هقيلةم علةى المنةا قين، لكةن مةانا عةن  [( سةور  النسةا 334)] إ َلى الص{

لم أو تتهاة  أو تتبرم بقرب الصةو  ودنةو وحضةور  علجةا ووةتجةا  بة  بجميةق العبةادا ، المسلم النر يرى نفسه هقي
أو،ع:  ي الحدير أن الجنم حف  بالمكاره، يعني بمةا تكراةه النفةوا ومنجةا الصةو ،  مةا معنةى كةون الصةو  هقيلةم 

إلةى الجنةم، يعنةي مةا يحةا كة   على المنا قين، والجنم حف  بالمكاره، إناع المسلم يتبرم من  ع  ما يقربه ويوصله
شةةخص، أو عمةةوم المسةةلمين أنجةةم إنا كةةانوا  ةةي مكةةان مةةري  أو مبسةةوطين، هةةم أةيمةة  الصةةو  يةةدرك اإلنسةةان مةةن 
نفسةةه ججةةاد، تحتةةا؟ الةةنفا إلةةى ججةةاد، وانةةا  ةةي الحةةدير صةةو  العشةةا  وصةةو  الفجةةر، تصةةور نفسةةك  ةةي صةةو  

، ما تحةا بهقة   عمةوم المسةلمين يحسةون؛ الفجر  ي الشتا  برد شديد، وأن  د يان تح  ال  طيان تحا بهق  وا 
رن اةةةنا ممةةةا حفةةة  بةةةه الجنةةةم مةةةن المكةةةاره، وةةةة  مهةةة  اةةةنا  ةةةي الصةةةيف الليةةة  ةصةةةير، والجةةةو طةةةاب ا ن للنةةةوم، 
 المسةلم تحتا؟ إلى ججاد،  ما معنى تخصيص المنا قين بالهق  انا  يعني رن المفتر   ي المسلم أن يكون ، 

دايم ارمر يحتا؟ إلى ججةاد، علةى كة  عبةاد  يحتةا؟ إلةى ججةاد، لكةن بعةد اةنا الججةاد يصة  المسةلم شك أنه  ي ب
إلى حد يتلنن  يه بالعباد ، انا المفتر  بالمسلم، أما إنا استمر طول عمره متهاة  لسان حاله يقول: أريحونا من 

يعنةةي المفتةةر   يةةا بةةول بالصةةو (())أرحنةةا : -عليةةه الصةةو  والسةةوم-الصةةو  بةةد،ع مةةن أن يقةةول كقةةول محمةةد 
بالمسلم ، شك أنجا مكاره  ي أول ارمر، حف  بالمكاره، وخوا ما تشتجيه النفوا وتجواه، لكةن عليةه أن يجااةد 
نفسه حتى يتلنن بالعباد ، وأا  العلم يختلفون  ي ار ضة ، أيجمةا أ ضة  الةنر يةؤدر العبةاد  مةق نةو  مةن المشةقم 

اةةو متلةةنن بجةةا   ةةري بجةةا، مةةنجم مةةن يقةةول: الةةنر اةةي هقيلةةم عليةةه أ ضةة ؛ رنةةه مةةق  علجةةا أم الةةنر يةةؤدر العبةةاد  و 
يحصةة  لةةه أجةةر المجااةةد ، يحصةة  لةةه أجةةر الفعةة  مةةق أجةةر المجااةةد ، واركهةةر علةةى أن المتلةةنن أ ضةة ؛ رنةةه مةةا 

ظةم مةن ججةاد وص  إلى مرحلةم التلةنن إ، بعةد انتجةا  المجااةد ،  ةةجر المجااةد  حصة  لةه وانتجةى، وأر ججةاد أع
النفا حتى تنل وتنقاد للعبوديم التي من أجلجا خلا اإلنسان، يعني بع  الناا شةوا بعة  مةن مةنع هللا عليةه 
ن خةةر؟ مةةن المسةةجد وجةةده بةةاةي، إن حن ةةه المسةةير إلةةى  بالتلةةنن بالعبةةاد  ويشةةوا إن جةةا  إلةةى المسةةجد وجةةده، وا 

ب مهةة  مطالبةةك  ألةةيا ورانجةةم أسةةر  ألةةيا لجةةم المسةجد ناسةةي شةةي  وجةةد  ةةون، يةةا أخةةي اةةؤ،  أليسةة  لجةم مطالةة
 مطالب أسريم وض وط اجتماعيم مهلك  لكنجم جاادوا وتلننوا بالبقا   ي المسجد، والمسجد بي  ك  تقي. 



 ؟        وخيةةةةةةةةةةر مقةةةةةةةةةةام ةمةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةه وحليةةةةةةةةةةم

   تحليتجةةةةةةةةةةةةةةا نكةةةةةةةةةةةةةةر اإللةةةةةةةةةةةةةةه بمسةةةةةةةةةةةةةةجد 
 

سان يجااد نفسه حتةى يقراةا وتنسةا  وتنقةاد إلةى المسجد ، شك أنه بي  هللا، واو أحب البقا  إلى هللا، كون اإلن
أن تتلةةنن بالبقةةا   ةةي المسةةجد، اةةنا ، شةةك أنةةه بلةة  أعلةةى مرتبةةم مةةن مراتةةب الججةةاد، يعنةةي ججةةاد الةةنفا، أمةةا الةةنر 
يحا بالهق  عند أدا  أر عباد  من العبادا  ، شك أن الصيام  ي الحر الشديد هقي  علةى كهيةر مةن المسةلمين، 

ةصره، مق عدم توا ر انه ارسباب المريحم، أو مق طول اللي  وشد  البةرد، يعنةي ، شةك أنةه هقية  ةيام اللي  مق 
شةةك أنةةه أكمةة  بكهيةةر، أمةةا مةةن لةةم علةةى الةةنفا، لكةةن إن جااةةد نفسةةه ووصةة  إلةةى مرحلةةم يتلةةنن  يجةةا بالعبةةاد  ، 
علةى الججةاد، لكةن ،  -إن شةا  هللا-تحص  له انه النتيجم، نتيجم التلةنن، واسةتمر عمةره كلةه يجااةد اةو مةةجور 

وَن الن{هاَ  يؤدر الصو  واو متبرم منجا، بحير لو لم يره أحةد مةا صةلى اةنا يكةون مةن المنةا قين  ( 241)] }ُيهَرآَُ
منا قين، أما لو كةان هقيلةم عليةه رنجةا مةن المكةاره واةو مصةلي مصةلي، رآه أحةد أو مةا رآه يكون من ال [سور  النسا 

انا مسلم،  جنا الفر  بين المسلم والمنا ا، يشتركان  ةي شةي ، ينفةرد المسةلم المةؤمن كامة  اإليمةان عةن المنةا ا 
 ا بةنةه مصةلي مصةلي، رآه أحةد بدون أدنى مشابجم، والمسلم ةد يكون  يه شةبه  ةي التهاةة ، لكنةه ينفةرد عةن المنةا

 أو لم يره أحد، مؤدر للصو  بخوا المنا ا النر يراني الناا. 
صةةةو  العشةةةا  معةةةروا أنجةةةا تعقةةةب ارعمةةةال  ))أثَهههل الصهههالة علهههى المنهههافَين صهههالة العشهههاء وصهههالة الفجهههر((

قةق  ةي آخةر اللية  بعةد وارتعاب والكد، وتقق  ي ظوم بحير يةمن من رؤيم الناا، وصو  الفجةر كةنلك؛ رنجةا ت
 أن يطيب الجو  ي الصيف، ويد ة اإلنسان  ي الشتا ، ، شك أنجا هقيلم. 

))ألتوهما ولهو لو يعلم المنا قون ما  ي ااتين الصوتين، ما  يجما من ارجر والهواب  ))ولو يعلمون ما فيهما((
سةةم، والةةوم موطنةةم لقسةةم محةةنوا تقةةديره: الةةواو اةةنه واو الق ))ولَههد هممههت((يعنةةي علةةى اليةةدين والةةركبتين  حبههوًا((

وهللا لقد امم ، )لقد( انه حرا تحقيا، والوم موطنم لقسم محنوا، و)ةد( حرا تحقيا و)امم ( الجم مرتبم 
 من مراتب القصد، مراتب القصد خمسم: الخاطر والجاجا حدير النفا الجم الع م. 

 مراتةةةةب القصةةةةد خمةةةةا خةةةةاطر نكةةةةروا
    يليةةةةةةةةةةةةه اةةةةةةةةةةةةم  عةةةةةةةةةةةة م كلجةةةةةةةةةةةةا ر عةةةةةةةةةةةة 

  جةةةةةةةةاجا  حةةةةةةةةدير الةةةةةةةةنفا  اسةةةةةةةةتمعا 
 ؟  إ، ارخيةةةةةةةةر  فيةةةةةةةةه اإلهةةةةةةةةم ةةةةةةةةةد وةعةةةةةةةةا

يعني الجم والعة م، عنةدنا الجةم مةا بعةده مةن المراتةب إ، العة م، و، يلةي العة م إ، التنفيةن، أمةا مةا ةبلةه مةن الجةاجا 
اةم مةةق والخةاطر اةنه مجةةرد تعةر  وتةة ول للةنفا وتنقضةي بسةةرعم، حةدير الةةنفا الةنر يتةردد ويتكةةرر مةن غيةةر 

 عةة  اةةنا معفةةو عنةةه، مةةا لةةم يةةتكلم اإلنسةةان أو يعمةة ، الجةةم درجةةم بعةةد نلةةك، مرتبةةم متقدمةةم بالنسةةبم إلةةى المخلةةوةين 
حتةةى لةةو اةةم بةةارمر مةةا يؤاخةةن عليةةه، لكةةن إنا عةة م عليةةه يؤاخةةن، كلجةةا ر عةة  يعنةةي ر ةةق ارهةةر المترتةةب عليجةةا، إ، 

ةية : يةا  تَى المسلمان بسيفيهما فالَاتل والمَتول في النهار(())إذا الارخير النر او الع م،  فيه اإلهم ةد وةعةا 
عةةا م علةةى ةتةة  صةةاحبه،  ))رنةةه كةةان حريصةةاع علةةى ةتةة  صةةاحبه((رسةةول هللا اةةنا القاتةة   مةةا بةةال المقتةةول  ةةةال: 

، يجةةةم إ، بمةةةا يجةةةو  لةةةه  علةةةه، ومةةةن انةةةا اكتسةةةب  -عليةةةه الصةةةو  والسةةةوم-والجةةةم النبةةةي ، يجةةةم عمومةةةاع، ونبينةةةا 
، يجةم إ، بمةا يجةو  لةه  علةه، إناع يجةو  لةه أن يحةر   -عليةه الصةو  والسةوم-شرعيم، واكتسب الحجيم، كونةه ال

على المتخلفين بيةوتجم، يجةو  لةه نلةك،  ةانا جةا  لةه نلةك ، بةد أنجةم رنجةم تركةوا أمةراع عظيمةاع واجبةاع، إن ، يحةر  
 من يترك السنم. 



،  -عليه الصو  والسوم- ن الرسول ا ))لَد هممت أن آمر بالصالة فتَام(( ، مةا يصةلي  وا  يريد أن يصلي وا 
ا ن كيف بيحر  عليجم بيوتجم بالنار وبيترك الصو   بيخلي ناا يصلون ويروي يحر  البيو ، نقول: نعم اةنا 

لمسةةجد مفسةةد  وتفةةو ،  الةةنر يفةةو  يقةةدم، يعنةةي لةةو ةةةدر أن إنسةةاناع رأى شخصةةاع يةةدخ  بيتةةاع واةةو  ةةي طريقةةه إلةةى ا
والشخص مريب، يريد أن يسر ، يريد أن ي ني، يريد أن يقت ، انا الشخص مريب، ا  تسةعى  ةي تخلةيص أاة  
 ، انا البي  من شر انا الصان ، أو تروي تصلي الجماعم وترجق وتقةول: مةا علةي منةه  أو إن رجعة  ولقيتةه وا 

الةةنر يفةةو  يقةةدم، لكةةن المحةةروم محةةروم،  بكيفةةه  ،، يل مةةك أن تنكةةر المنكةةر؛ رنةةه يفةةو   تقدمةةه علةةى الصةةو ،
شخص بقي على الصو  ربق ساعم،  جا ه شخص يريد إعون إسومه، يريةد أن يسةلم علةى يديةه، ةةال لةه: ا ن 
بةةاةي علةةى الصةةو  ربةةق سةةاعم إنا صةةلينا تجةةي، محةةروم، وم اللةةي يمنعةةه  تلقنةةه الشةةجاد  وتعلمةةه الوضةةو  ويجةةي 

صة   ةي اةنه القصةم  حصة  أنةه خةر؟ مةن عنةده و ةي تبةادل إطةو  نةار يصلي معك، وتكسب أجره، مةا الةنر ح
وةتةة ، ومةةا أعلةةن الشةةجاد ، يعنةةي ارمةةور التةةي تفةةو  ، بةةد مةةن تقةةديمجا،  ةةالمنكر الةةنر يفةةو  يقةةدم ولةةو كةةان علةةى 

 واجب؛ رن در  المفاسد مقدم على جلب المصال . 
))ثهم  -عليةه الصةو  والسةوم-يعنةي بدلةه  لنها ((ثم آمر رجاًل فيصلي با ،))ولَد هممت أن آمر بالصالة فتَام

اؤ،  القوم ا  لجم ارتباط بمن نكر  ي  أنطلب معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة((
أول الحةةدير  أهقةة  الصةةو  علةةى المنةةا قين، أو اةةم ةةةوم آخةةرون مةةن المسةةلمين لكةةنجم ، يصةةلون مةةق الجماعةةم  

منجم من ةال بةن آخر الحدير مرتبط بةولةه، واةنا تجديةد  أحر  عليهم بيوتهم بالنار(())فيتخلفون عن الجماعم 
عنده علم بكهير من أخبةارام، وكهيةر مةن أعومجةم، وةةد نطةا  -عليه الصو  والسوم-للمنا قين، المنا قون النبي 

وا عراضه عنجم؛ لنو  -عليه الصو  والسوم-بعضجم بكلمم الكفر، وتصرا ببع  التصر ا  المكفر  مق علمه 
معةةةر  عةةن المنةةةا قين وعةةةن  -عليةةه الصةةةو  والسةةوم-يتحةةدر النةةةاا أن محمةةداع يقتةةة  أصةةحابه، يعنةةةي الرسةةةول 

عقةةوبتجم لةةنو يتحةةدر النةةاا أن محمةةداع يقتةة  أصةةحابه، إناع اةةؤ،  القةةوم الةةنين ، يشةةجدون الصةةو  مةةن المسةةلمين 
، اة   يةه دلية   اةم وتةرك، يعنةي -عليه الصو  والسةوم-ول طيب ما حر  الرس نار((ةحر  عليجم بيوتجم بال)) 

))ولةو، مةا  ةي البيةو  مةن النسةا  والنريةم لحرةة  علةيجم بيةوتجم تركه نسةخ أو بةين سةبب التةرك  ةي روايةم أخةرى  
 والحدير من أةوى أدلم القانلين بوجوب صو  الجماعم؛ رنه ، يحر  إ، على ترك واجب، نعم. بالنار((
 عنك.عفا هللا 

))إذا اسهتأذنت أحهدكم قهال:  -صهلى هللا عليهه وسهلم-عهن النبهي  -رضهي هللا عنهمها-وعن عبد هللا  بن عمر 
قال: فَهال بهالل بهن عبهد هللا: وهللا لمهنعهن، قهال: فأقبهل عليهه عبهد هللا فسهبه  امرأته إلى المسجد فال يمنعها((

وتَههول: وهللا  -صههلى هللا عليههه وسههلم- سههبًا سههيئًا مهها سههمعته سههبه مثلههه قههط، وقههال: أخبههرك عههن رسههول هللا
 .))ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا((لمنعهن؟! وفي لفظ: 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
))إذا اسههتأذنت أحههدكم قههال:  -صههلى هللا عليههه وسههلم-عههن النبههي  -رضههي هللا عنهمهها-عههن عبههد هللا بههن عمههر 

اا، ال وجم تستةنن ال و؟، والبن  تستةنن ارب، وعلى ك  حال من و ي حكم انا إنا استةنن  البن  أبا امرأته((
))، تمنعةوا استةننته موليتةه علةى الخةرو؟ إلةى الصةو   ةي المسةجد  ةو يمنعجةا؛ رنةه جةا   ةي الحةدير  ةي آخةره: 



نسةةا  مةةن شةةوا المناسةةبم بةةين..، مةةا ةةةال: ، تمنعةةوا النسةةا  مسةةاجد هللا؛ رن  ةةي تنةةا ر، ال إمةةا  هللا مسةةاجد هللا((
لكن التعبير بلفظ اإلما ، إما  هللا، او يقاب   ي  [( سور  ارح اب44)] }َوَقْرَن ف ي ُبُيوت ُ ن{ شةنجن القرار  ي البي  

النكور عباد هللا، ولفظ العبوديم له ارتباط كبيةر بالمسةجد،  ارمةم والعبةد اةنا بالنسةبم للةنكر، واةنا بالنسةبم لألنهةى 
ارصةةة  أن النسةةةا  مطالبةةةا  بةةةالقرار  ةةةي  ))، تمنعةةةوا نسةةةا كم المسةةةاجد((المسةةةجد،  قةةةال: العبوديةةةم لجةةةا ارتبةةةاط ب

، والمسةةةجد اةةةو مكةةةان -جةةة  وعةةةو-البيةةةو ، اةةةنه مناسةةةبم اختيةةةار إمةةةا  هللا؛ رن إمةةةا  هللا معبةةةدا  مةةةنلو  هلل 
مهةة  اةةنا السةةيا   إنا لمةةانا ةةةدم المفعةةول  واةة  يجةةو  تقةةديم الفاعةة   ةةي  ))إنا اسةةتةنن  أحةةدكم امرأتةةه((العبوديةةم 

استةنن  امرأته أحدكم  ، يجو ، لمانا  حتى ، يعود الضمير على متةخر  ي اللفظ والرتبةم، امرأتةه اةنا مشةتم  
علةى ضةةمير يعةةود علةةى ارحةةد،  ةةانا ةةةدمنا الفاعةة  امرأتةةه عةةاد إلةةى ارحةةد، وارحةةد متةةةخر  ةةي اللفةةظ، ومتةةةخر  ةةي 

متةةةخر  عةةن الفاعةة ، ولفظةةه متةةةخر ممنةةو ، لكةةن ةةةدم المفعةةول لةةنو يعةةود الرتبةةم؛ رنةةه مفعةةول، والمفعةةول مرتبتةةه 
ن كان متةخراع  ي الرتبم "وشا  نحو خةاا ربةه عمةر" لمةانا  رن الضةمير يعةود  الضمير على متةخر  ي اللفظ وا 
د علةةى متةةةخر  ةةي اللفةةظ لكنةةه متقةةدم  ةةي الرتبةةم  اعةة  عمةةر "وشةةن نحةةو  ان نةةوره الشةةجر" رنةةه مهةة  مةةا عنةةدنا يعةةو 

 الضمير على متةخر لفظه ورتبته. 
اةة  المقصةةود نا  المسةةجد أو الصةةو  مةةق الجماعةةم   ))إذا اسههتأذنت أحههدكم امرأتههه إلههى المسههجد فههال يمنعههها((

 يعني لو الساعم تسق أو الساعم سبق ةال: أنا اطلق على الدوام، ةال : وأنا طالعم المسجد، إيم تقول  
 ......طالب:

أو المقصةود الصةو   ةي المسةجد مةق الجماعةم  اةنا ارصة ؛ رنةه لةو ةةال: أنةا  مساجد هللا(( ))، تمنعوا إما  هللا
، ،  لةه أن  ))، تمنعةوا((اطلق للدوام الساعم سبق، ةال : أنا باطلق إلى المسجد، والرسول يقةول:  لةه أن يمنةق وا 

نا وجد  الفتنم إنا خشي  الفتنم له أن يمنةق  ةي أر وةة ؛ رن در  المفاسةد مقةدم علةى جلةب المصةال ،  يمنق، وا 
يعنةةةي غيةةةر مت ينةةةا  و،  ))وليخةةةرجن تفةةةو ((اةةةنا مقةةةرر شةةةرعاع،  ةةةو يمعنجةةةا، انةةةاك شةةةروط ، بةةةد مةةةن اعتباراةةةا 

متطيبةةا ، والمةةرأ  ، يجةةو  لجةةا أن تتطيةةب إنا أراد  الخةةرو؟ مةةن بيتجةةا،  ةةان تطيبةة  وخرجةة  جةةا  الةةنص بةنجةةا 
 و يجو  لجا أن تخر؟ متطيبم، كما أنه ، يجو  لجا أن تبدر شيناع من  ينتجا،   انيم، نسةل هللا السومم والعا يم،

تقةدم أنجةن يخةرجن متلفعةا  بمةروطجن، أكسةةيم غليظةم المةروط، مةا اةي بةكسةةيم ناعمةم، وتبةين مةا تحتجةا، وتشةةف 
 عما ورا اا، ،. 

هللا بةن عمةر، وعبةد هللا بةن عمةر ،  ي بع  الروايا  عنةد مسةلم: واةةد بةن عبةد بن عمر ""فَال بالل بن عبد هللا
يعنةي كةةن الباعةر لةبول بةن عبةد هللا  هن"وهللا لمهنع "فَهال بهالل بهن عبهد هللا:عنده أو،د منجم بول، ومنجم واةد 

ال ير ، وكةنه يعيم  ي ظرا كهر  يه التبر؟، كهر  يه التساا ، يعني بع  الظروا أحياناع تملي على اإلنسان 
له حساب، يعني من رأى كهر  التبر؟  ي أةدا البقا ، هم ةال  واحد : وهللا نبي نروي  أن ينطا بكوم ، يحسب

نةخةةن عمةةر ، وأةسةةم عليجةةا أ، تخةةر؟، مةةا تطلةةق، لكهةةر  مةةا رأى، يعنةةي يتصةةرا مةةن خةةول حرةةةم يرااةةا  ةةي أةةةدا 
عه إيم  ، شك أنه ال ير ، البقا ، انا يقول ابن عمر:  و يمنعجا،  قال بول بن عبد هللا: وهللا لمنعجن، انا دا 

لكن ال ير  التي تصادم بجا النصوص ليس  شةرعيم، ، بةد أن تكةون اةنه ال يةر  مقننةم بالنصةوص الشةرعيم، ولةنا 
"ما سمعت سبه سباع شديداع، ةسا عليه  فسبه سبًا سيئًا" -يعني أباه عبد هللا بن عمر- "فأقبل عليه عبد هللاةال: 



عليةه -هله ةةط، لمةانا  رن كومةه  يةه مصةادمم للةنص،  يةه معارضةم لكةوم النبةي يمكن و، سب أحد م مثله قط"
ههْن َأْمههر ه  ، -الصةةو  والسةةوم َيههَرُة م  َنههة  إ َذا َقَضههى للا{ُ َوَرُسههوُلُه َأْمههًرا َأن َيُكههوَن َلُهههُم اْلخ  م  َْ م ن  َواَل ُم َْ  ْم }َوَمهها َكههاَن ل ُمهه

أحسن من انتجى إلى ما سمق، عليك أن ترضى وتسلم، جةا ك نةص  ما لك كوم خوص، ةد [( سور  ارح اب43)]
من الكتاب والسنم عليك أن تسلم، يقول ابةن عبةاا: يوشةك أن تنة ل علةيكم حجةار  مةن السةما  أةةول: ةةال رسةول 
هللا وتقولةةون: ةةةال أبةةو بكةةر وعمةةرر يعنةةي تعةةار  النصةةوص بمهةة  ةةةول أبةةي بكةةر وعمةةر، وامةةا اللةةنان ةةةد أمرنةةا 

جما، لكن ، تعار  بجم النصوص المر وعم، ويوجد من يتصدى إل تةا  النةاا ويقةول: الرسةول يقةول، با،ةتدا  ب
يقةةول: ، يةةا أخةةي اةةنا عومةةا  الضةةعف عليةةه ظةةاار ،  ))، يفلةة  ةةةوم ولةةوا أمةةرام امةةرأ ((أو  ةةي البخةةارر حةةدير: 

مليةون ونجحة ، وتاتشةر حكمة  الواةق يرده، كيف يرده  يقول: يا أخي غاندر حكم  الجنةود  ةي وةتجةا سةبعمانم 
ا،نجليةة  ونجحةةة ، وجلةةد مةةةايير رنيسةةم و را  إسةةةراني  ا مةة  العةةةرب كلجةةم، شةةةوا أ لحةةوا، يعنةةةي بمهةة  اةةةنا تةةةرد 
النصوص ر ويوشك أن تن ل عليكم حجار  من السما ، أةول: ةال رسةول هللا تقولةون: ةةال أبةو بكةر وعمةر، كيةف 

حم  رايةم الةدعو  سةنين، لكةن بمهة  اةنا نتعامة  مةق النصةوص ر مه  انا  ومق ارسف أن انا له شةن ويفتي، و 
 مه  انا ضول  ي الفجم. 

يعنةي ةةد يقةال: إن ابةن عمةر حصة  عنةده مةن  "فأقبل عليه عبد هللا فسبه سبًا سهيئًا مها سهمعته سهبه مثلهه قهط"
صهلى هللا - "وقهال: أخبهرك عهن رسهول هللاال ير  على السةنم أكهةر ممةا حصة  عنةد ابنةه مةن ال يةر  علةى محارمةه 

ا ن مةق ارسةف الشةديد أنةه يوجةد يةرو؟ بعة  مةن أصةيب بلوهةا  عقليةم  "؟!وتَول: وهللا لمهنعهن -عليه وسلم
يةةدعون أنجةةم عقونيةةين، ةةةد أصةةيبوا بلوهةةا  عقليةةم، وتةةةهروا بمةةا يمليةةه علةةيجم أعةةداؤام، يعرضةةون النصةةوص علةةى 

أحةد يقةف  ةي وجوانةا، يعنةي  جةم يخةالف  جةم سةلف عقولجم،  النصوص عربيم، ونحن عرب ونفجم، ولنا  جم و، 
ارمم وأنمتجةا، وتقةول: نحةن نفجةم العربيةم، وهللا مةا تفجةم مةن العربيةم شةي ، يعنةي إنا تركة  الحريةم رمهةال اةؤ،  
يتكلمون كيفما شا وا، إناع لمانا جا  النجي عن تفسير القرآن بالرأر والتشديد  ي نلك  وتور  ارنمةم الكبةار حفةا  

مةن اةةنه  -عليةه الصةو  والسةوم-سةوم تورعةوا عةن تفسةير غريةب السةنم؛ رنةك تجة م بةةةن اةنا اةو مةراد النبةي اإل
 تحكةةم رنةةك ؛اللفظةم، وتفسةةير ال ريةب تفسةةير كةوم النبةةي علةى مةةا يقةول أاةة  العلةم: جةةدير بةالتحرر، حةةرر بةالتوةي

 أن مةةن تمنةق أيضةاع  القةرآن تفسةير بةالرأر يرالتفسة مةن منعةة  كمةا مةراده، اةنا أن -والسةوم الصةو  عليةه- النبةي علةى
 العر يةم الحقةانا ويقةدم يفجةم مةن برأيةه يفسةر رن المجال يترك وا  برأيك، -والسوم الصو  عليه- النبي كوم تفسر

 الكةةرام، صةةحابته وعةةن القةةرآن، تفسةةير  ةةي -وعةةو جةة - هللا نبةةي عةةن جةةا  مةةا علةةى عشةةيرته بةةين أو بلةةده،  ةةي السةةاند 

 علةى ابنتةك تجبةر أن لةك يجةو  ، لةه: يقةال شةخص ،-والسةوم الصةو  عليةه- النبةي وعايشوا التن ي  واعاصر  النين

 اْلب َغاء َعَلى َفَتَيات ُ مْ  ُتْ ر ُهوا }َواَل  يقول: -وعو ج - هللا يقول بالقرآن، يستدل لمانا  ةال: تريده، ، شخص من ال وا؟

ًنا  َأَرْدنَ  إ نْ  هيم   َلُفهور   إ ْ هَراه ه ن{  َبْعهد   م هن للا{َ  َفها ن{  ُيْكهر ههُّن{  }َوَمن ةةال: أن إلى [ةورالنة سور  (44)] َتَحصُّ ح   سةور  (44)] ر{

 مةق يتعامة  عق  انا ا  النصوص ر يفجم انا تب ينه، إ، تب يه ما تقول: والرحمم، الم فر  انه أريد أنا يقول: [النةةةور
 اةي التةي- ال يلةم عةن أنجةى كةد  أو ))أرد  حدير:  ي يعني  جومجم ر مه   جومنا ويقول: رسوله وةال هللا ةال ما

 يتضةةرر و، الحمةة  وةةة  يرضةةعون  بةةنلك(( أو،داةةم يتضةةرر و، ي يلةةون  والةةروم  ةةارا  ةةانا -الحمةة  وةةة  اإلرضةةا 

 والحضةةارا  ارخةةرى  ارمةةم مةةن إ ةةادا  مةة ي  الشةةرعيم النصةةوص إن يقةةول: مةةن الصةةحف  ةةي ويكتةةب بةةنلك، أو،داةةم



 نلةك  ةي بمةا ارر  وجةه علةى مةن لجميةق والنصوص الدين صحي   كوم انا ا  الصحف،  ي ُكتب انا لسابقم،ا

 اةة  تتضةةرر ، ارخةةرى  وارمةةم اةةنا بمهةة  يتضةةررون  الوةةة  نلةةك  ةةي النةةاا أةةة  واةةم العةةرب كةةان  ةةانا والةةروم،  ةةارا

 الشةر  رن نةص؛ يصةدر مةا يتضةرر  امة النةاا وأكهةر كلجةا ارمةم يشم  نص -السومو  الصو  عليه- النبي يصدر

 ارر ، وجةه جميةق علةى لمةن ،، الحجةا ، راة  أو نجد، را  أو وحداا، البينم انه را  أو وحدام، للعرب ليا

 مةنجم اسةتفاد والةروم  ارا استفاد الرسول ،، يقول: وانا يمنق، نص يصدر  و بجنا يتضرر ، الناا أكهر كان  انا

 أحةدهن مةا النسةا  أحةدر أن بعةد أن يةرى  مةن العلم أا  من التراا ر انه بمه  النصوص ار وتع هللار سبحان انا،

نما للنص، معارضم ليا ومنعجن المنق، لألوليا   دون  والعجان  للكبار يسم  أنه يرى  من ومنجم المفاسد، لدر  او وا 

 شةةي  اةةنا تمنةةق عونةةم أو كةةنا، رنجةةا تمنةةق  ونةةم كةةون  لكةةن الجةةوا ، ارصةة  الشةةرعي الحكةةم أن يبقةةى لكةةن الشةةواب،

 ريبةم أو خيفةم اإلنسةان أوجةا إنا لكةن تخةر؟، أن أراد  إنا تمنةق ، المةرأ  وأن الجةوا ، الشةرعي الحكةم أن يبقى آخر،

 نعم. أبداع، للنص مصادمم يكون  و، أبداع، ،، ،، لجا: ةال مرضي غير وضق على خرج  أو
  عنك. هللا عفا

 قبههل ركعتههين -وسههلم عليههه هللا صههلى- هللا رسههول مههع صههليت قههال: -عنهمهها هللا رضههي- عمههر بههن هللا عبههد وعههن

 فأمها :لفهظ وفهي العشهاء، بعهد وركعتهين المغهرب، بعهد وركعتين الجمعة، بعد وركعتين ال هر، بعد وركعتين ،ال هر

  بيته. ففي والجمعة والعشاء المغرب
 بعهد خفيفتهين سجدتين يصلي كان  -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن حفصة حدثتني :قال عمر ابن أن :لفظ وفي

 فيها. -وسلم عليه هللا صلى- النبي على أدخل ال ساعة وكانت الفجر، يطلع ما
أشهد علهى شهيء مهن النوافهل  -صهلى هللا عليهه وسهلم-قالهت: لهم يكهن النبهي  -رضهي هللا عنهها-ائشهة ع وعن

  تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
 .فجر خير من الدنيا وما فيها(())ركعتا ال :وفي لفظ لمسلم
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: صليت مع رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
صلى -"  ي الروايم ارخرى: "حفظ  من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- نكر الرواتب "صلي  مق رسول هللا 

عوةةةةم الحةةةدير بصةةةو  الجماعةةةم، بةةةاب  ضةةة  صةةةو  الجماعةةةم ووجوبجةةةا، الحةةةدير  ةةةي صةةةو  " -هللا عليةةةه وسةةةلم
 -رحمةه هللا تعةالى-التطو ، والترتيب عند أا  العلم أن صو  التطو   ي آخةر كتةاب الصةو ،  ةان كةان المؤلةف 
صةلى هللا -ل هللا لحظ ةوله: "مق" وأنه يسن التجميق  ي النوا    له وجه، لكن الروايم ارخةرى: "حفظة  مةن رسةو 

عشر ركعا " والجماعم ، شك أنجا للفران ، انا ارصة ، للفةران ، وجةا   ةي صةلوا  اةي نوا ة   -عليه وسلم
بةبع  أصةحابه وصةلى  -عليه الصو  والسةوم-عند أا  العلم، مه  صو  الكسوا، صو  اللي ، صلى النبي 
دن وعةاد  ، بةةا بةه، أمةا مةن كةان ديدنةه ، يصةلي معه ابن عبةاا جماعةم،  ةالتجميق  ةي النوا ة  مةا لةم يكةن دية

نا لم إ، جماعم انا يخر؟ من حي  السنم إلى ا،بتدا ، لكن لو صلى نا لم مر  أو مةرا  معةدود  بحيةر ، يكةون 
 . -عليه الصو  والسوم-عاد  و، ديدن،  عله النبي 



وجةا   ةي الحةدير الصةحي   عتين بعهدها"ركعتين قبل ال هر ورك -صلى هللا عليه وسلم-"صليت مع رسول هللا 
حدير أم المةؤمنين: أربةق ركعةا  ةبة  الظجةر، وانةا ركعتةين ةبة  الظجةر وركعتةين بعةداا، والعةدد ارةة  يةدخ   ةي 
اركهةةر،  ار ضةة  أن يصةةلي ةبةة  الظجةةر أربةةق ركعةةا  يفصةة  بيةةنجن بسةةوم، أربةةق ركعةةا  يعنةةي بسةةومين، أربةةق 

تين ةبة  الظجةر وركعتةين بعةداا، راتبةم الظجةر القبليةم أربةق، والبعديةم ركعتةين، ركعا  ةب  الظجر، وانا يقول: ركع
لكن إنا  ات  الراتبم القبليم متى يصليجا  دخل  والصو  مقامم، وأن  ما تسنن ، ما صلي  الراتبم، وصلي  مق 

 الجماعم، وسلم  مق اإلمام متى تقضي الراتبم القبليم أو نقول: سنم  ا  محلجا  نعم  
 لب:.......طا

تقضى مباشر  ةب  البعديم أو بعداا  أن  ا ن صةلي ، عليةك سة  ركعةا  هةور تسةليما ، أربةق القبليةم واهنتةان 
البعديةةم، المقةةرر عنةةد أاةة  العلةةم أنةةك تصةةلي تةةؤدر بعةةد الصةةو  مباشةةر  الراتبةةم البعديةةم، هةةم تقضةةي الراتبةةم القبليةةم، 

ضا ؛ رن وةتجا ةب  الصو ، لكن لو صليتجا ةضيتجا بعد الصو  لمانا  رن الراتبم القبليم مقضيم مقضيم اي ة
كان  الصو  البعديم أيضاع ةضا ؛ رن ارصة  أنجةا بعةد الصةو  مباشةر ، وتكمة  بجةا الصةو ،  ةانا أخرتجةا حتةى 

هةم  تقضي الراتبم القبليم صار الك  ةضةا ،  ةاة  العلةم يقةررون أنةك تصةلي الةركعتين اللتةين بعةد الصةو  مباشةر ،
بعةةد نلةةك تقضةةي مةةا  اتةةك، اةةنه الرواتةةب التةةي اةةي ةبةة  الصةةلوا  وبعةةداا، مةةن  انةةدتجا أن اإلنسةةان إنا جةةا  إلةةى 
الفريضم من أعماله وأش اله وأتعابه ،  ال القلب مرتبط بدنياه،  انا ةةدم بةين يةدر صةوته الفريضةم مةا يقربةه إلةى 

انه رمةور الةدنيا ، شةك أنةه سةوا يقبة  علةى الفريضةم؛ من التنف ، ويكون سبباع  ي غفلتةه ونسةي -ج  وعو-هللا 
رن المقصةةةود بالدرجةةةم ارولةةةى الفريضةةةم، خمةةةا صةةةلوا  كتةةةبجن هللا علةةةى أحةةةدكم  ةةةي اليةةةوم والليلةةةم،  ةةةانا صةةةلى 
اإلنسان ما كتب له ةبة  الفريضةم ، شةك أنةه يتجيةة رن يقبة  علةى  ريضةته بقلبةه، بخةوا مةا لةو صةلى الفريضةم 

وبين أعمال الدنيا، والقلب القاسي والمي  ما  يه حيلم لو يبتلي يقرأ لةو يبتلةي يصةلي مةا  يةه  من دون  اص  بينه
جةة  -حليةةم، ال ا ةة  غا ةة ، لكةةن يحةةرص اإلنسةةان علةةى أن يحصةة  لةةب الصةةو  واةةو الخشةةو  واإلةبةةال علةةى هللا 

 . -وعو
ية ؛ رنةه أول مةا ينظةر  ةي المةر  مشروعيم الركعتين بعد الفةران  بعةد الصةلوا  مةن أجة  التكم "وركعتين بعدها"

 ي صوته، كان يصلي الفران  بجا ونعم ، إنا كان انه الفران  على الوجه المرضي ، بةا، لكن إنا أدية  
 على شي  من الخل  يقال: انظروا ا  لعبدر من تطو   رن التطو  يكم  به الفر . 

ركعا  بعد الجمعم من حدير عانشم، انا حدير  وجا   ي الجمعم أربق وركعتين بعد الجمعة" ،"وركعتين بعدها
ابةةن عمةةر ركعتةةين، حتةةى مةةن حةةديهجا أيضةةاع جةةا  أربةةق ركعةةا  بعةةد الجمعةةم، وأاةة  العلةةم يحملةةون الةةركعتين بعةةد 
الجمعم إنا كان   ي البي ، وارربق إنا كان   ي المسجد، لتتفا النصوص، ومنجم من يقول: إن الجمعم يصلى 

اتان الركعتان وارربق، ومنجم من يقول: أربق  قط؛ رن الهنتين تدخ   ي ارربق، كما بعداا س  ركعا ، ُتضم ا
 أدخلنا الركعتين انا ةب  الظجر  ي ارربق. 

ن  اد  ةةجره علةى هللا  ن صةلى  ةي البية  يصةلي ركعتةين، وا  وعلى ك  حال إن صلى  ي المسجد يصلي أربعةاع، وا 
طيب العصةر  العصةر لةيا لجةا راتبةم ، ةبليةم و، بعديةم، لكةن مةن  ""وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب

والحةدير ، يسةلم، لكنةه  ))رحةم هللا امةرأ صةلى ةبة  العصةر أربعةاع((صلى ةب  العصر أربعاع جا  الحر علةى نلةك 



رنه  يصل  لوستد،ل  ي مه  انا الموضق، لكنجا ليس  راتبم، يعني من النوا   المطلقم، و، راتبم بعد العصر؛
مةةن أراد أن  ))لمةةن شةةا ((هةةم ةةةال:  ))صةةلوا ةبةة  الم ةةرب((وةةة  نجةةي، بعةةد الم ةةرب ركعتةةان، وةبلجمةةا نفةة  مطلةةا 

يصلي ةب  الم رب له أن يصلي، وأما الركعتان بعد الم رب  جما الراتبم، وركعتين بعد العشا ، اةنه اةي الراتبةم، 
"وفههي لفههظ: فأمهها المغههرب والعشههاء والفجههر غيةةر الةةوتر الراتبةةم بعةةد العشةةا ، واةةي غيةةر ةيةةام الليةة ، غيةةر التججةةد 

عليةةه -وارصةة  أن الصةةو   ةةي البيةة  أ ضةة  إ، المكتوبةةم، لكةةن انةةاك صةةلوا  لةة م النبةةي  والجمعههة ففههي بيتههه"
 التنف   يجا  ي البي  منجا ما نكر.  -الصو  والسوم

كهان يصهلي سهجدتين  -عليه وسهلم صلى هللا-وفي لفظ للبخاري: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي "
ااتةان امةا الركعتةان راتبةم الفجةر، وامةا خيةر مةن الةدنيا ومةا  يجةا كمةا سةيةتي، ومةا  ما يطلع الفجهر" خفيفتين بعد
أشد تعااةداع وحرصةاع علةى ركعتةي الفجةر والةوتر، بحيةر كةان ، يتركجمةا سةفراع  -عليه الصو  والسوم-كان النبي 
سةةجدتين يةةراد بالسةةجد  الركعةةم،  كههان يصههلي سههجدتين خفيفتههين" -هللا عليههه وسههلمصههلى -"أن النبههي و، حضةةراع 

))مةن أدرك سةجد  مةن صةو  الصةب  ةبة  أن تطلةق الشةما  قةد أدرك سجدتين يعني ركعتين، وجا   ي الحدير: 
راد  الركةو ،  الصب (( وْا اْلَبهاَب }َواْدُخلُ ةال الراور: والسجد  إنما اي الركعم، جا   ي النصوص إطو  السجود وا 
دًا  راد  السجود،  [( سور  البقر 80)] ُسج{   من ينكريعني ركعاع، ما يمكن الدخول سجداع، طيب جا  إطو  الركو  وا 

يعني ساجداع، المقصود أن انا يسجد سجدتين خفيفتين، يعني يركق ركعتين خفيفتين، انه صةفم راتبةم  "خر راكعاع "
  . صفم ااتين الركعتين التخفيف  درر أةرأ بفاتحم الكتاب أم ،، أ" :الصب ، حتى كان  عانشم تقول

رنةةه يصةةلي اةةاتين  فيههها" -عليههه الصههالة والسههالم-"بعههد مهها يطلههع الفجههر، وكانههت سههاعة ال أدخههل علههى النبههي 
 الركعتين، ويضطجق بعداما، السنم ا،ضطجا  بعد الركعتين  ي الصب  حتى يؤننه بول. 

على شيء من النوافل أشد  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: لم يكن رسول هللا  -ارضي هللا عنه-"وعن عائشة 
 ."تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

ةة  مليةةون، والةةدنيا  يجةةا  ةةةد يقةةول ةانةة : ااتةةان الركعتةةان تؤديةةان  ةةي دةيقتةةين، واإلنسةةان يكةةدي طةةول عمةةره مةةا حصع
، الدنيا ، ت ن عند هللا جناي بعوضم، لو -ج  وعو-را ، نعم اي خير من الدنيا وما  يجا، يعني عند هللا المليا

كان  ت ن عند هللا جناي بعوضم ما سقى كا ر منجا شربم ما، لكن ا  يقةدر المسةلمون ةةدر الةدنيا وةةدر ا خةر   
اررحةام، ويرتكةب المحرمةا  مةن أجة  الكسةب،  النر يلجر ورا  الدنيا لية  نجةار، وينشة   عةن الواجبةا ، ويقطةق

كسةب الحطةام اة  اةةنا عةرا حقيقةم الةدنيا  كةةن  ةي الةدنيا كةنةةك غريةب أو عةابر سةبي ، ومةةق نلةك يبنةي القصةةور 
الشااقم، ويمتلك ارموال، ويقطق اررحام، ويرتكب محرما  وموبقةا  مةن أجة  الحطةام، ويبخة  بارركةان، يبخة  

كان اإلسوم، ا  انا عرا حقيقةم الةدنيا  الةنر عةرا حقيقةم الةدنيا بالفعة  سةعيد بةن بال كا  التي اي ركن من أر 
المسةةيب، جةةا ه منةةدوب الخليفةةم يخطةةب ابنتةةه ،بنةةه، اةةنا السةةفير منةةدوب الخليفةةم يقةةول: جا تةةك الةةدنيا يةةا سةةعيد 

د هللا جنةاي بعوضةم، بحنا يراا، ابةن الخليفةم يريةد بنتةك، مةانا كةان جةواب سةعيد  ةةال: إنا كانة  الةدنيا ، تة ن عنة
 مانا عسى أن يقص لي الخليفم من انا الجناي  صحي  وم بيعطيةه مةن اةنا الجنةاي  لكةن هللا المسةتعان حةال 
المسلمين، وواةق المسلمين، ولسان الحال يقول بةعلى الصو : أدنى شي  مةن الةدنيا  ةي عةرا كهيةر مةن النةاا 

ن لم يقلجا بلسانه، انا   ع  كهير من الناا، يعني ل ط الناا، وصةخبجم ولجةهجم ورا  أ ض  من ا خر ، يعني وا 



ن اعتنى بدنياه، وكان على خوا ارص ، خوا الجدا الشرعي مةن  انه الدنيا يؤكد انا، لكن على اإلنسان وا 
وجوده واو تحقيا العبوديم، إنا نسةي دينةه  ةو ينسةى مةا أوجةب هللا عليةه، و، يجةو  لةه بحةال أن يرتكةب مةا حةرم 

 ، وهللا أعلم. -إن شا  هللا تعالى-عليه، وما عدا نلك ارمر  يه سج  هللا 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 
 
 
 


